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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
PORTARIA REITORIA UESC Nº 465




O Reitor em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições,




RESOLVE




Art. 1º - Alterar as datas das etapas do Processo Seletivo do Programa de Pós-graduação em Genética e Biologia Molecular da UESC - para uma vaga nível de Mestrado, estabelecida nos termos do projeto intitulado “Criação e seleção de variedades de citros mediante ferramentas clássicas e biotecnológicas”, aprovado no Edital Conjunto Capes - Embrapa nº 15/2014, conforme Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições contidas no Edital UESC n. 048/2015.


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 17 de abril de 2015. 




EVANDRO SENA FREIRE
REITOR EM EXERCÍCIO


ANEXO ÚNICO DA PORTARIA REITORIA UESC N. 465
Processo Seletivo do Programa de Pós-graduação em Genética e Biologia Molecular da UESC – EDITAL 048/2015

Onde se lê:

3. DA SELEÇÃO:
O processo de seleção constará das seguintes etapas:
Etapa 1:
22/04/2015
Análise de justificativa para cursar o Mestrado que deverá ser elaborada de acordo com o formulário próprio (Anexo III deste edital), contendo no máximo 2000 caracteres (sem espaços) ou 320 palavras.

Análise de Curriculum vitae e Histórico Escolar
Observação
Será realizada pela comissão de seleção, com base na documentação apresentada, observando os itens a serem considerados (Anexo IV deste edital). A PRESENÇA DO(A) CANDIDATO(A) É DISPENSADA.

Etapa 2:
Dia 23/04/2015 
Prova escrita de conhecimentos e interpretação de texto na Língua Inglesa. Nesta etapa será disponibilizado para os candidato(a) um artigo científico em língua inglesa, acompanhado de questões a ser respondidas em português pelo(a) candidato(a).
Local
Local a ser informado juntamente com a homologação das inscrições. Como opções de locais estão a Universidade Estadual de Santa Cruz em Ilhéus - Bahia e na EMBRAPA Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas – Bahia, ou ainda locais escolhidos pelo (a) candidato(a) que indicar um responsável pela aplicação da prova.
Horário
Das 8h00 as 11h00.
Observação
Esta etapa será eliminatória (nota mínima igual a 5,0) e classificatória, tendo seu resultado divulgado até às 17h00 do mesmo dia. O candidato poderá portar dicionário.
Recurso: poderá ser interposto até às 12h00 do dia 24/04/2015. 

(...)

Dia 30/04/2015
Divulgação do resultado final da seleção

Leia-se:

3. DA SELEÇÃO:
O processo de seleção constará das seguintes etapas:
Etapa 1:
27/04/2015
Análise de justificativa para cursar o Mestrado que deverá ser elaborada de acordo com o formulário próprio (Anexo III deste edital), contendo no máximo 2000 caracteres (sem espaços) ou 320 palavras.

Análise de Curriculum vitae e Histórico Escolar
Observação
Será realizada pela comissão de seleção, com base na documentação apresentada, observando os itens a serem considerados (Anexo IV deste edital). A PRESENÇA DO(A) CANDIDATO(A) É DISPENSADA.

Etapa 2:
Dia 27/04/2015 
Prova escrita de conhecimentos e interpretação de texto na Língua Inglesa. Nesta etapa será disponibilizado para os candidato(a) um artigo científico em língua inglesa, acompanhado de questões a ser respondidas em português pelo(a) candidato(a).
Local
Sala nº 3010, localizada no térreo do Pavilhão Jorge Amado.
Horário
Das 13h30 as 16h30.
Observação
Esta etapa será eliminatória (nota mínima igual a 5,0) e classificatória, tendo seu resultado divulgado até às 12h00 do dia 28/04/2015. O candidato poderá portar dicionário.
Recurso: poderá ser interposto até às 17h00 do dia 28/04/2015. 

 (...)

Até dia 04/05/2015
Divulgação do resultado final da seleção

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 17 de abril de 2015




EVANDRO SENA FREIRE
REITOR EM EXERCÍCIO


